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Mentsiik meg az eletet!
Ongyilkossligban a villigranglista tHen aIlunk-Nem a hliborU hozta

az agresszivitaist, hanem a mentalis leepiiles -Hogyan lehetne killibalni
a vaIsligb61? -Beszelgeres dr. HOdi Slindor pszichol6gnssal

Minden gyilkossag es ongyilkos- sokbl rossr.abb a helyzet. Gyakorlati- A KERDFs SULyANAK
sag, olykor meR a termeszetes haW is log tarsadalompatol6gias ana~ot ~t MEGFELEL6EN
megdobbent6. DObbenedink azon- el6. Nem a habonl es a szankci6k loo- -Ketsegtelen, bogy a mostanlt4s-
ban leginkabb legfoljebb nehany na- vetkezteben, haRem ellenke.z6Ieg: ..a sadalmi vinonyok sem u eletnek,
pig tart. Talan kivetelnek s.amlt a habonl mar ennek a mentalis leepu- sem u eletmentesnek Rem kedvez-
mult het, amikor a szabadbi korzeti lesnek a kovetkezmenye: Mert rossz a DelL De videJdlnk konlbban is viIag-
ugycs7.Seg hataskorebe tartoz6 ko7.Se-. tarsadalomszervezes es sikerrelenek az els6 volt u onpusztftasban. An olvas-
gekben, a TlSzamenret61t.~-Bacs- eIetstrategiak,. haguk A "megldvott" ha1a1 dmd ,
kaig 1611ngyilkossag eo 7 gyilkos.ag -MoDdhatjuk ut, bogy Rem ke- ki:inyveben,hogyal5-1gevesfiatalok i
tOrtent. Ez mar elkepeszt6. Okobt IZiIltilnk fel a aociaIizmua veddldl6- kDriben a ha1a10k0k kDziItt u IIngyil-
kutatva, s magyarazatot eo m.egoldast jUak a ..~szUs&ra? kossag lzerepdu els6 hdyen. Jden-
kereove kertilk mer dr. H6di Sandor . -GondJambttehatment3lis-mora- leg pedig aIighanem u ifjds3g a le-
pozichol6gust, bogy val",zoljon ker- lis termeszerdnek latom. Az eges.z gink3bb magUs hagyatoa. Ut b3rmi-
deseinkre. frusztr3lt allapo"" kellene feloldani. lyen eselyt is kedvez6 fordulalra?-Ijeut6nek tdnik u emlitett adat, Mi regi semakban pr6baljok az eIedin- - Ad3n t6bb evvel ezel6tt nehan y
mar-mar a kiIlonben is fogyat1wz6 JW. kozepiokoIas ongyilkos lett, tob-
.o..cgiink letet vea.elyeztet6 jdeu- ben pedig megkfoereltek az on-
.egnek velh~iIk u ongyilkoodgot. gyilkossagot. Megremiiltek a szu-
Vagy eaetleg caak egy kiveteleaen 1610es a pedag6gusok is, 0 elve-
gyUzos het ill mogOttiInk? geztiik egy egesz generaci6 leUci

-Nem egy het, haRem tObb evti- szdr6vizogalotat: kimutattuk,
zed. Ez az ujabb sorozat fOlrazta a la- bogy Id van nagyon veszelyes
kossagot, talan reszben a.ert, mert helyzetben, megaJlapltottok,
tObb gyilkossag is tortent ezzel egyid6- bogy Idnck nincs eselye am,
ben, a sr.akember sr.amara azonban bogy egyedill kiIabaljon a bajb6L
nom stamlt ujnak a jelenseg: gyakor- Minden gyerek megbpta a
lotilag az tortenik, ami korabban, csak visslOjelzeot, bogy milyen a lelki-
nom jutott a lokossag tudomasara, egeszsegilgyi anapara, inteUektu~
mert ezer mas dolog foglalkoztatta. sa, erzelemvil3ga. Ezut:\n harom-
Yal6ban kiveteles,:" dramai a helrzet negy evre gy~orlotilag megszdn-
Eszak-Bacskaban, ilIerve a TISZ3-vide- tek az ongyilkossagok. 56t mao
ken: megel6zzuk a vi1:lgrangliota elen deviaci60 jelenoegek is mersek-
an6 Magyarorstagot. A Ifz evvel ezel6t- 16dtek. Tehat van megoldas, de
ti adatok ,zennt (az6ta nom teomek az a baj, bogy a tarsadalomszer-
kozze ilyenekerl) Szerbia deIebbi teril- ve.es es a kozvelemeny nyomasa
letein 12-16 ,z:lzezrelek volt az ongyil- nom hat olyan iranyban, bogy ezt
kossag gyakorisaga (100 ezer lakosra a kerdest a sUlyanak megfelel6en
jutott 12-16 ongyilkossag), Kosov6ban kezeljiik. Hos"u ideje nagyon
2,7, mfg Vajdasag ko7.Segei kozill Ka- mely a vaIsag, 0 ekowen koUega-
ni...an 90, Zentan 88, Torokkanizs3n Unaz urcara vagy kiilf61dre keriil-
81, Cs6kan 76, Kishegyesen 60, Topo- tek, en is harom eve munb ncl-

Iran 58, Ad.:In 54, 6becsen pedig 50 Dr H6di sando kill va~ok. Pedig, ha semmi nom Ijoz:lzezrelekvolt ez az arany. Ezek a . r rortemk,iszonyatoshelyzetbeke- .
ozamok az 60honos lakossag, fllkent . .. riiliink. KozOssegiinkben ford!-
pedig a magyarsag nagy-nagy tavlotta- \:et-es a tarsada1mat alszervezn~ p~g tort folyamat megy vegbe, mint aiDi
lons3g:lra, talajveszresere utalnak, hi- erreuend- es modeUvaIt:lsra van szilk- esszeril es indokolt leone. Hosszu id<:-
szen mas komyezetben soklial kisebb sc!g. Olyan modeUjet kell kimunkaIni je pr6balunk,peldaul egy csa13dvedel-
az 6npulztft:ls: Apatinban pI. 11, Pa- az,.eletst>:ategi3nak, amellyel ugy bol- mi'tanacsad6 hal6.atot kialakStani, d~
lanUn 10, Pancsovan 12, Versecen'16 dogulllanm1r., bogy nom ol<ozunk ma- mindeddig nom tudtuk letrehoZl1I,
oz:lzezrelek. A haIallaI vegz6d6 ongyil- soU;3it kart, eo mi sem pwztulunk be- pedig 6rWi ozereper jatszhatna az or-
kossagok azonban csak a jeghegy csu- le ten, z a Rep lore es nepcso- voolasban, fordltbatna az egesz helyz<:-
tSat jelentik, hiszen inindegyikre Ifz . rv ~'.e e A ten. EmeUett az egesz veszeIyeztetett
ongyilkossag! klserler jut, e, mindeD po,,:,,~ra IS, az egesz tarsadalomra. ternleten legaIabb a kozepiokolakban
kfserler mogatt otaz es szaz tatonyi'a szocJalizm~nak val6ban me!l'°lt az az el keUene vegezni az Adan alblmazott
Cutott clot rejJik - alkoholir.Ulussal,el- el6nye,anu egybenharranyIS,bogyaz felmerist. Ennek nincs nagy kOltsc!g-
mebetegsegeUel, ,zithuU6 csa1adok- egyenekt61 nom kerte ozamon az egye- vonzata, taIan nyomon1.agoo helyz<:-
kal... ni eIetszerve.eot, haRem koro..egi dinkben is leherne talaIni ra penzt.

AGRESSUV INDULATOK szinten igyekezett ezt megoldani az Hasonl6an font~ a kortarsol<tat:ls,
.. - egyforma szegenysegben. Valahogyan h~gy a fiatalok adJan~k at egy,:"",nak

-Volt nemregen egy haborU, wbb dkOdIl d IL A . I I . btzalmas, de helyes mformaa6bt a'
segOnk ss3m3ra "ew" habon1s ve- m tt ez ~. mo e J~ en egI ,zexrol, a drogokrol, az AIDS-r61.
aely, eiszegenyedtiink, u emberek helyzet azert owmyd, mort mikozben Egyebkent awk is sobt segfthetnek
~ bizonytalana4gban el, na- elszegenyedett a tanadalom, a csala- akik Rem ozakemberek, peldaul azzal:
~Ia agnsszfv maga~ taW- dok is f6Ielte~ tartalekaibt, most kel- bogy a tanarok eo a szill6k odafordul-
kollk. Ezekben kereahet6 u onp""" lone feltaIalrnok magukat. Holott ed- oak a magukra hagyott fiatalokhoz,
tlt:Ia eo ~setleg a "megmagyarUhatat- dig keUett volna felkeszillni arra, ho- egyik ember a masikhoz. Segft az ujsag
Jan" gyilkoss3gok ~? gran !chet eIerterer kiharcolni, maent is, ha fOlfigyel a dr3mai helyzetre,

-Egy-masfel Cvtizeddel ezel6tt az boldogulhatunk az iizleti vil3gban, mort ezzel az eler errekere figyelmez-
egesz tarsadalom korabbl errek- eo .. alkk let. azt becsilli mer amit ez a tarsada-
normarendszere asszeomlott. EII~ba- bogy leher elVlSe~ma van ota.o oc- 10';' nom ertekeL 'OtlkormanYlOtok,
dultak az agresszlv indulatok, hiszen kazatat es tUle~ a bokast. Mmdez~ isko13k, helyi kozossege1r. eo egyeb
az ember term~'zetenel fogva kepes a mer kell tanulrn. S m~t kell~ne uJ szervezetek ramogat:ls3ra volna szuk-
le~agyobb szornyds~gek elkllverese- ~odellt aIltaImazru, amikor obJektfve oeg ahhoz, bogy megtehessuk a leg-
re IS. /07..aIapvet6 killonbseg az ~be- ISrendkfviil nehe. a helyzer, mer< bar- ozuksegesebbel<et az eletek megmen-
rek kozOtt az, bogy oo~aknak Slkerii! mihez kezd az ember, az kudarcra van teseert Csa sikeresebb eletert. '
valohogyan 13ncra verrn, feken tartant lrelv FODOR Istvan
az indulotobt, mlg a gyengebben szo- e.
cializaIt szemelyekben, kiilonllsen tar-
sadalmi va1s3ghelyzetben, ezek a kOle-
lekek feUazulnak. IIyenkor a gyilkossa-
gok sr.ama is ugrassr.erden megn6, a
legkisebb dolgokert. akar egy oz6valtas
utan is, tettlegessegre keriil SOT.Az el-
!cnfeInek vagy az eUensegnek a fizikai
megsemmiortese is csak a jeghegy csu-
csatjelenti, hiszen ott van mogotte az,
bogy a tanadalom megengedi az ag-
resszi6 nyRt kieIeset ,wban eo viselke-
desben. A lestamoIasok oorozata zajlik
le szavakban, iszonyatoo durvasagobt
mondanak egymasnak az embetel<, a
sz6 pedig 01. Az ege..segeo tarsada-
Iomban mindezt ozankcionaIjak: nom
lehet egyma. elerCbe, Iclkebe buntetle-
Dill belegazolni. 1tt most lehet. Ott,
ahol a torveny es a korerkolcs szemet
buoy a hazugoag fOlott, ahol ,zavak-
ban mindeD megengedett, aho! az
amoralio viselkedes bocs3nato> bdn-
nek ".amlt, ott el6bb-ut6bb a gyilkoo
indulatok 6zikailag is megjelennek.
Awn csodalkozom. bogy ahhoz ke-
pest, mennyire f~ktclen Cs elvadult a
kozelet, a mi kulultkozegiinkben mer
mindigj6valnagyobb a befele iclnyu-
16 agress>i6, mint a masobt su,jt6.
Helyzetilnk romlasal az emberek els6-
sorba" az eletszrnvonal zuhanasan, ar
dszegenyedesen err..,kdik, pl-.dig
mentalis "inten: a moT.1I, az emberi
b:,m,b",k, " ki\7frrc: 'ek;nl.,<'I1,'n

Mindnyajunk felelos
A Stangl-fele gyilkossag marg6jtJ

Senld sem ozilletik gonosztev6kent.
A komyezete, a tarsadalom teozi

azta -jelentette ki nemregi reveinter-
jUjaban az eJO'iklegnevesebb jugoszIav
ugyved, Veff"oGuberina, majdltozdi-
tette: - Nem megillni kell azembere-
ket a gyilkossagokert, haRem nieg keU
6ket menteni az elkovetesukt6L PeTSze
kiizdeni keU az olyan ideol62i3k cUeD
is, amelyek arm tanltanak, /logy "ha-
csa.d mer neldk, Uram, Rem tudjak,
init cse!e"'zenek". Aultom - folytatta
-, bogy Broz idejeben sokltal olOba-
dabban es naS}'obb biztonsagban el-
diRk. Mert mtt lat manapsag az em-
ber? Osszeveszik ker legeny, eo mind-
jart nyUlnak a revolverekert.

Szabadkan es komyeken az elmUlt
het el6tti het napon het (I) gyilkoosag
es tizenhat (I) onl<Yi.lkossagtorrent. A
legmegr:lwbb ezek koziil a Stangl csa-
13d esere, melyr61 az elmUlt napokban
folvamatosan tud6s1t<>ttunk. Emlekez-
ter6ill: a mult penteken cote agyonl6ve
talallak ra otthonaban az apara, anya-
"', nagymamara, s a gyilkossaggal a
,csalad l<iskoru ,fiat, S. E.-t gyan6slgak.
ak; anrtUbg beisrnero V'dUomasttett. A
"'.h,"""; b';II'""v ""1ntn~,,,1 ,.{.,d.

ut:\n a kozvelemeny figyelme a gyiI-
kosoag motivaci6jafele-fordul. Annal
inkabb, hiszen nundenki el6tt vil3gos:
mindeD tisztesseges hawan el6fordul-
hat hasonl6 tra#d!a., A sziil6k a reg!,
emberarc6 civiliZ3ci6nfOlnevelkedve a
gy,erekeiker is ilyen szeUemben abr-
J'lk nevelni. A gyerekek viszont azt ta-
p"'ztalj:lk maguk koriil. bogy manap-
sag enyhen oz61va mafIanak nezik az
ilyen erenYe~el rendelkew embert, 0
lelkuk melyen ellenanast tanus!tanak
az ilyenfajta szii\6i fe!fora. irant. Plane
ha erzcki:nyebb Ielkd gyerekr61 van
..6, aki elviseUtetetlen presszi6kent
vesri a sziil6i ~6akaratot. S ha a szill6k
a tetejCben nmcsenek tudataban an-
nal<, liogy agresszi6t, kenyszert, nyo-
mast nemoal< fegyverekkel, okollelle-
het gyakorolni, haRem Idlinomult
m6dsrerckkel is: tiltassal, tiilzott felres-
sel, a szemel)'isegre mert legkulonfe-
lebb csapasokltal- elsr.abadulhat a po-
koL

Hogy mi jatswdhatott le a pcdag6-
gusai es azosztalyt:l,rsai :\Ital az egyik
legpeldasabb. leKJobb magaviscletu es
domelleteh; diaknak t.'rtotl S. E. Ie!-
1<"".",..n""'.\I!"'",h.,.,.,,,,;I,.h..,,.
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